/sehayapi

sehayapi.com
/sehayapi

/sehayapi

12-2014

444 73 42

MUTLULUĞUN ANAHTARI

سيها للمقاوالت
االنشائية

كذلك تعتبر شركة سيها نت اكبر الشركات التركية حيث ال تقتصر مشاريعها
باإلنشاءات المعمارية فقط وانما بالمشاريع التنموية كبناء اماكن التسوق والطرق
والجسور وانشاء المصانع وهياكل الفوالذ والمشاريع الصحية كبناء المستشفيات
 .كذلك تهتم الشركة بإنشاء المرافق العامة التي تهتم بأدق التفاصيل لألطفال
ولذوي االحتياجات الخاصة وللمسنين باإلضافة الى االستشارات الهندسية
.والمعمارية
ايضا تعتبر شركة سيها من انجح الشركات ألي مستثمر يريد ان يستثمر امواله
في امان حيث ان تاريخ الشركة معروف عنها باألمان وااللتزام بوقت التسليم
مثال في مجال العقارات في كثير من االحيان يتم بيع العقارات قبل االنتهاء
من تجهيزها للتسليم لما في سمعة الشركة من مصداقية على مستوى المنطقة
كذلك تعتبر اسرع شركة بتسليم وتجهيز االنشاءات للزبائن والمستثمرين حيث
ان طاقم الشركة من امهر المهندسين واالداريين على مستوى المنطقة ودائما
تجد االفكار الجديدة والتصاميم الجريئة والحديثة المتطورة حيث مواكبة احدث
.التقنيات والتصاميم من مبادئ الشركة
مستوى المنطقة كذلك تعتبر اسرع شركة بتسليم وتجهيز االنشاءات للزبائن
والمستثمرين حيث ان طاقم الشركة من امهر المهندسين واالداريين على مستوى
المنطقة ودائما تجد االفكار الجديدة والتصاميم الجريئة والحديثة المتطورة حيث
.مواكبة احدث التقنيات والتصاميم من مبادئ الشركة
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ان شركة سيها تعتبر مفتاح السعادة لبيوتكم واماكن معيشتكم
تأسست الشركة في عام  1978حيث تطورت وتقدمت بشكل ديناميكي وقفزت
قفزة نوعيه في عالم اإلنشاءات حيث االهتمام بأدق التفاصيل في جميع المشاريع
حتى وان كانت صغيره كذلك االهتمام بالمواصفات العالية والتصاميم التي تلبي
متطلبات الراحة لإلنسان حيث تلبي جميع متطلبات الرفاهية واالمان والديناميكية
في مشاريعها واكبر مفخرة للشركة انه يتم االعجاب بجميع مشاريعها قبل
.االعالن عن بيعها

لمحتويات
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مركز اريلي بارك سيتة للتسوق
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ايماش شركة مساهمة
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المعرض الدولي التابع لغرفة تجارة كونيا
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الخدمات
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمعات كوله السكنية الفاخرة

مجمعاتكوله
السكنيةالفاخرة

مجمعات كوله السكنية الفاخرة /سلجوكلو كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

اذار  - 2009نيسان 2011

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

62.314 m²

مساحة المشروع

مجمع عدد 1/152شقة 38/شقه 2+1/38شقه  3+1/76شقه 4+1

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

بناء المجمع عباره عن قوالب اسمنت مسلح جاهزة
يحتوي المجمع على مالعب اطفال ومركز لممارسة الرياضة وبركة ماء تجميلية
وجميع المباني متجهة الى الخارج لالستفادة من اشعة الشمس قدر االمكان
والخدمات المقدمة في المباني على مستوى فندقي

تعريف مشروع المجمع

مجمعات كوله السكنية الفاخرة SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمعات سيها ميموزا السكنية

مجمعات سيها
ميموزاالسكنية

مجمعات سيها ميموزا السكنية –سلجوكلو /كوني

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

ايار 2010-تموز 2011

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

30.912 m²

المساحة الكلية

بناء عدد  184/ 4شقة 1+3
بناء المجمع عباره عن قوالب اسمنت مسلح جاهزة
يحتوي المجمع على مالعب اطفال ومركز لممارسة الرياضة وبركة ماء تجميلية

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

مجمعات سيها ميموزا السكنية SEHA YAPI
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تعريف المشروع
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمعات سيها جاردينيا السكنية

مجمعات سيها
جاردينيا السكنية

اسم المشروع وموقعه

مجمعات سيها غاردينيا السكنية – كوني
بناء سكني

نوعه

ربيع  -2010خريف 2011

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

56.766 m²

المساحة الكلية

بناء عدد  220/5شقة 1+4

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

بناء المجمع عباره عن قوالب اسمنت مسلح جاهزة
يحتوي المجمع على مالعب اطفال ومركز لممارسة الرياضة وبركة ماء تجميلية

تعريف مشروع المجمع

مجمعات سيها غاردينيا السكنية SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمعات اوران كنت السكنية

مجمعات اوران
كنت السكنية

اوران كنت – شانكايا  /انقر

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

اب  - 2006اذار 2008

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

28.335 m²

المساحة الكلية

بناء عدد  3/107شقة 4+1/

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

سيارة 161

موقف سيارات

البناء عبارة عن قوالب اسمنت مسلح معزولة كليا عن الضوضاء والحرارة ويحتوي
المشروع على  161موقف سيارة مغلق ويوجد تمديدات غاز وتدفئه مركزية
وانظمة مراقبة مرئية حيث الحماية متوفرة  24ساعة وكذلك يوجد تمديدات انترنت
مركزية ونظام ستاليت مركزي ومركز لياقة بدنية وساونا وصالة اجتماعات وبركة
سباحة مغلقة وملعب اطفال وساحة رياضة ونوافير منطقة رحالت عائلية

تعريف مشروع المجمع

وران كنت SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمعات سيمغه شيهير السكنية

مجمعات سيمغه شيهير
السكنية

سيمغة شيهير -اتي مسغوت/انقرة

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

المرحلة االولى حزيران  -2008اب 2010
المرحلة الثانية ايار  - 2012حزيران 2013

تاريخ بدء المشروع وانتهائه
مساحة المشروع

115.696 m²

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

بناء عدد  14/980شقة 3+1/

موقف سيارات

يحتوي المشروع على  980شقه بمساحة  98.65متر مربع لكل شقة مبنية من
قوالب االسمنت المسلح الجاهزة
حيث الحماية والمراقبة موجودة على مدار الساعة كما يوجد ساحة للرياضة وملعب
لالطفال وحدائق عامة ومواقف سيارات

تعريف مشروع المجمع

سيمغة شيهير SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمع سيهافت السكني-سلجوكلو

مجمع سيهافت السكني
سلجوكلو

مجمع سيهافت السكني-سلجوكلو/كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

اب  -2005حزيران 2007

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

18.298 m²

المساحة الكلية

بناء عدد  2/72شقة4+1/

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

AÇIK-72 / KAPALI - 72 ARAÇ

موقف سيارات

البناء معزول كليا عن الضوضاء والحرارة ويحتوي المشروع على  72موقف
سيارة مغلق و 72موقف مفتوح ويوجد تمديدات غاز وتدفئه مركزية وانظمة مراقبة
مرئية حيث الحماية متوفرة  24ساعة وكذلك يوجد تمديدات انترنت مركزية ونظام
ستاليت مركزي ومركز لياقة بدنية وساونا وصالة اجتماعات وبركة سباحة مغلقة
وملعب اطفال وساحة رياضة كما يوجد سوبرماركت وحضانة اطفال

تعريف مشروع المجمع

مجمع سيهافت السكني SEHA YAPI

19

الوحدات السكنية المكتملة • SEHA YAPI

18

الوحدات السكنية المكتملة
مجمعات اللي زار السكنية

مجمعات اللي زار
السكنية

مجمع اللي زار -ميرام  /كوني

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

اب  - 2005حزيران 2007

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

17.508 m²

المساحة الكلية

بناء عدد  4/60شقة؟4+1

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

مغلق  60ومفتوح 30

موقف سيارات

البناء معزولة كليا عن الضوضاء والحرارة ويحتوي المشروع على  60موقف
سيارة مغلق و 30موقف سيارة مفتوح ويوجد تمديدات غاز وتدفئه مركزية وانظمة
مراقبة مرئية حيث الحماية متوفرة  24ساعة وكذلك يوجد تمديدات انترنت مركزية
ونظام ستاليت وصالة اجتماعات

تعريف مشروع المجمع

مجمع اللي زار SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمعات بيغونبا السكنية

مجمعات بيغونبا
السكنية

مجمع بيقونيا السكني/سلجوكلي-كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

ايار - 2004تشرين ثاني 2005

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

45.088 m²

المساحة الكلية

بناء سكني عدد  232/10شقة1+4/

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

سيارة 250

موقف سيارات

البناء معزولة كليا عن الضوضاء والحرارة ويحتوي المشروع على  250موقف
سيارة وانظمة مراقبة مرئية حيث الحماية متوفرة  24ساعة وكذلك يوجد تمديدات
وصالة اجتماعات وتدفئة مركزية وحدائق بمساحة متر مربع16,1600

تعريف مشروع المجمع

مجمع بيقونيا السكني SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمع مافي بالمية السكني

مجمع مافي بالمية
السكني

مجمع مافي بالمية السكني –سلجوكلي/كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

كانون اول -2002ايلول 2004

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

26.528 m²

المساحة الكلية

بناء عدد 120/ 4شقة4+1 /

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

سيارة 150

موقف سيارات

البناء معزولة كليا عن الضوضاء والحرارة ويحتوي المشروع على  120موقف
سيارة و تمديدات غاز وتدفئه مركزية وانظمة مراقبة مرئية حيث الحماية متوفرة
 24ساعة وكذلك يوجد تمديدات انترنت مركزية ونظام ستاليت وصالة اجتماعات

تعريف مشروع المجمع

مجمع مافي بالمية السكني SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمع بياز زنبك السكني

مجمع بياز زنبك
السكني

مجمع بياز زنبك السكني –سلجوكلي/كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

كانون اول  - 2000ايار 2002

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

55.567 m²

المساحة الكلية

بناء عدد  325/ 12شقة 2+1/و3+1و4+1

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

البناء معزولة كليا عن الضوضاء والحرارة ويحتوي المشروع على تمديدات غاز
وتدفئه مركزية وانظمة مراقبة مرئية حيث الحماية متوفرة  24ساعة وكذلك يوجد
تمديدات انترنت مركزية ونظام ستااليت ومالعب اطفال ومساحة رياضية وبركة
تجميلية واماكن رحالت ومقسم هاتف

تعريف مشروع المجمع

مجمع بياز زنبك السكني SEHA YAPI
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الوحدات السكنية
KONUT PROJELERi
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمع مينيكشة السكني

مجمع مينيكشة السكني

مجمع مينيكشة السكني–سلجوكلي/كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

اذار-2007ايلول 2008

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

86.813 m²

المساحة الكلية

بناء عدد 616/ 11شقة3+1 /

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

البناء منشأ من قوالب االسمنت المسلح الجاهزة معزولة كليا عن الضوضاء
والحرارة ويحتوي المشروع على تمديدات غاز وتدفئه مركزية وانظمة مراقبة
مرئية حيث الحماية متوفرة  24ساعة وكذلك يوجد تمديدات انترنت مركزية ونظام
ستااليت وصالة اجتماعات ومقسم هاتف وكافتيريا وصالة لياقة بدنية وحضانة
اطفال وحديقة اطفال وساحة رياضة وبركة ماء تجميلية ومنطقة رحالت

تعريف مشروع المجمع

مجمع مينيكشة السكني SEHA YAPI

29

الوحدات السكنية المكتملة • SEHA YAPI

28

الوحدات السكنية المكتملة
مجمع مانوليا السكني

مجمع مانوليا السكني

اسم المشروع وموقعه

مجمع مانوليا السكني -سلجوكلي/كونيا
بناء سكني

نوعه

ايلول - 2003حزيران 2006

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

55.477 m²

المساحة الكلية

بناء عدد 192/ 6شقة4+1 /

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

مغلق و  50مفتوح 250

موقف سيارات

البناء منشأ من قوالب االسمنت المسلح الجاهزة معزولة كليا عن الضوضاء والحرارة.
ويحتوي المشروع على تمديدات غاز وتدفئه مركزية وانظمة مراقبة مرئية حيث
الحماية متوفرة  24ساعة وكذلك يوجد تمديدات انترنت مركزية ونظام ستااليت
وصالة اجتماعات ومقسم هاتف وكافتيريا وصالة لياقة بدنية وحديقة اطفال وساحة
رياضة و محالت تجارية عدد  2مواقف مغلقة عدد  250ومواقف مفتوحة 50

تعريف مشروع المجمع

مجمع مانوليا السكني SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمع باي زاده السكني

مجمع باي زاده السكني

مجمع باي زاده السكني –ميرام /كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

حزيران  - 2002نيسان 2004

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

97.631 m²

المساحة الكلية

المرحلة االولى  216شقة 4+1
المرحلة الثانية  216شقة 4+1

عدد المجمعات وعدد
الشقق وشكل الشقق

مغلق و  200مفتوح 432

موقف سيارات

البناء منشأ من قوالب االسمنت المسلح الجاهزة معزولة كليا عن الضوضاء والحرارة.
ويحتوي المشروع على تمديدات غاز وتدفئه مركزية وانظمة مراقبة مرئية حيث
الحماية متوفرة  24ساعة وكذلك يوجد تمديدات انترنت مركزية ونظام ستااليت
وصالة اجتماعات ومقسم هاتف وكافتيريا وصالة لياقة بدنية وحديقة اطفال وساحة
رياضة وسوبر ماركت ومواقف مغلقة عدد  432ومواقف مفتوحة عدد 200

تعريف مشروع المجمع

مجمع باي زاده السكني SEHA YAPI

33

الوحدات السكنية المكتملة • SEHA YAPI

32

الوحدات السكنية المكتملة
مجمع دفنة السكني

مجمع دفنة السكني

مجمع دفنة السكني –سلجوكلو /كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

ايار  - 2008تموز 2010

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

66.168 m²

المساحة الكلية

بناء عدد  392/ 14شقة3+1/

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

شقة 418

موقف سيارات

البناء منشأ من قوالب االسمنت المسلح الجاهزة ويحتوي على  418موقف سيارة
وحدائق اطفال واماكن مشي رياضية للكبار وساحات رياضية

تعريف مشروع المجمع

مجمع دفنة السكني SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمع فوليا السكني

مجمع فوليا السكني

مجمع فوليا السكني –سلجوكلو /كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

اب  - 2007ايلول 2008

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

29.283 m²

المساحة الكلية

بناء عدد  144/ 6شقة 4+1 /

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

شقة 160

موقف سيارات

البناء منشأ من قوالب االسمنت المسلح الجاهزة معزولة كليا عن الضوضاء.
والحرارة ويحتوي المشروع على تمديدات غاز وتدفئه مركزية وانظمة مراقبة
مرئية حيث الحماية متوفرة  24ساعة وكذلك يوجد تمديدات انترنت مركزية ونظام
ستااليت وحديقة اطفال وساحة رياضة ومواقف سيارات عدد

تعريف مشروع المجمع

مجمع فوليا السكني SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمع يني كنت كارديلين السكني

مجمع يني كنت كارديلين
السكني

مجمع يني كنت كارديلين السكني -سلجوكلو/كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

حزيران  - 2006ايلول 2007

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

117.000 m²

المساحة الكلية

شقة 624

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

البناء منشأ من قوالب االسمنت المسلح الجاهزة معزولة كليا عن الضوضاء والحرارة.
ويحتوي المشروع على تمديدات غاز وتدفئه مركزية وانظمة مراقبة مرئية حيث الحماية
متوفرة  24ساعة وكذلك يوجد تمديدات انترنت مركزية ونظام ستااليت وحديقة اطفال وساحة
.رياضة وبركة ماء تجميلية ومنطقة رحالت

تعريف مشروع المجمع

مجمع يني كنت كارديلين السكني SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمع سيها اوزلم السكني

مجمع سيها اوزلم السكني

مجمع سيها اوزلم السكني -سلجوكلو/كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

نيسان  - 2012كانون اول 2014

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

15.243 m2

المساحة الكلية

بناء عدد  66/ 3شقة3+1 /

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

المشروع مكون من شقق  3+1بمساحة اجمالية  157متر مربع الى  169متر مربع
وقام هذا المشروع باطار تطور الحكومة للمباني القديمة وانشاء الحديث منها كما
.يحتوي المشروع على  7اماكن تجارية

تعريف مشروع المجمع

مجمع سيها اوزلم السكني SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمع سيها شاللة السكني

مجمع سيها شاللة السكني

اسم المشروع وموقعه مجمع سيها شاللة السكني –سلجوكلو /كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

تشرين اول  - 2011ايلول2013

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

44.568.55 m²

المساحة الكلية

بناء عدد  144/ 6شقة4+1 /

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

المشروع مكون من شقق  4+1بمساحة اجمالية  182متر مربع كما يحتوي
المشروع على كافيه وساونا وغرفة بخار وصالة متعددة االستخدمات وصالة لياقة
.بدنية واماكن لعب لالطفال

تعريف مشروع المجمع

مجمع سيها شاللة السكني SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمع سيها ياسمين السكني

مجمعسيهاياسمينالسكني

مجمع سيها ياسمين السكني -سلجوكلو /كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

ايلول - 2012اب 2014

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

65.346 m2

المساحة الكلية

بناء عدد  240/ 4شقة3+1 /

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

المشروع مكون من مساحتين كل واحدة  25000متر مربع وفي كل مساحة منها
بناء عدد 4ب 8طوابق لكل بناء محتوية على شقتين لكل طابق بعدد  240شقة
حيث ان  228شقة منها  3+1مساحتها  177متر مربع و  12شقة  2+1بمساحة
 167متر مربع ولكل شقة موقف سيارات مغلق كما يوجد  40موقف سيارة
خارجي ويوجد في المجمع حدائق مصممة هندسيا ومالعب كرة المضرب وكرة
.السلة وكرة اليد واجهزة لياقة بدنية

تعريف مشروع المجمع

مجمع سيها ياسمين السكني SEHA YAPI
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الوحدات السكنية المكتملة
مجمع سيها بهار السكني

مجمع سيها بهار السكني

مجمع سيها بهار السكني -سلجوكلو /كونيا

اسم المشروع وموقعه

بناء سكني

نوعه

ايار - 2013حزيران2014

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

15.509 m²

المساحة الكلية

يناء عدد  66/ 3شقة 3+1/

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

المشروع مكون من شقق  3+1بمساحة اجمالية  154متر مربع الى  168متر مربع
بعدد  66شقة كما يحتوي المشروع على محالت تجارية بمساحات  103متر مربع
.الى  218متر مربع

تعريف مشروع المجمع

مجمع سيها بهار السكني SEHA YAPI
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مشاريع
التعهدات
املنفذة

مشاريع التعهدات المنفذة
ميرام توكي

ميرام توكي

مجمع ميرام توكي السكني–سلجوكلو /كونيا

اسم المشروع وموقعه

ادارة توكي التابع لرئاسة الوزراء التركية

مالك المشروع

بناء سكني

نوعه

كانون ثاني  - 2009تموز2010

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

119.663 m²

المساحة الكلية

يناء عدد  974/ 34شقة  718شقة  256 3+1شقة 2+1

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

المشروع مكون من موقف سيارات مفتوح عدد  2640ومدرسة ابتدائية عدد  2في
كل منها  24صف وجامع عدد 2

تعريف مشروع المجمع

مجمع ميرام توكي السكني SEHA YAPI
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مشاريع التعهدات المنفذة
سيلشوكلو توكي

سيلشوكلو توكي

مجمع سلجوكلي توكي السكني–سلجوكلو /كونيا

اسم المشروع وموقعه

ادارة توكي التابع لرئاسة الوزراء التركية

مالك المشروع

بناء سكني

نوعه

تشرين ثاني - 2004اب2006

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

174.000 m²

المساحة الكلية

2.640 ARAÇ

موقف سيارات

المرحلة االولى  960شقة والمرحلة الثانية  320شقة باجمالي عدد  1280شقة
 576شقة  704 2+1شقة 3+1

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

يحتوي المشروع على  80%مساحة خضراء من اجمالي المساحة كذلك يحتوي
على مواقف سيارات عدد  2640موقف و  4ساحات رياضية  8مالعب لالطفال
ويوجد في حدائق المشروع اشجار وشجيرات متنوعة بعدد  1200شجرة وشجيرة

تعريف مشروع المجمع

SEHASELÇUKLUTOKi

مجمع سلجوكلي توكي السكني SEHA YAPI
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مشاريع التعهدات المنفذة
مجمع فان اريش السكني

مشاريع التعهدات المنفذة
دوزجة توكي

مجمع فان
اريش السكني

دوزجة توكي

مجمع دوزجة السكني -دوزجة /دوزجة

اسم المشروع وموقعه

مجمع فان اريش السكني -اريش /فان

اسم المشروع وموقعه

ادارة توكي التابع لرئاسة الوزراء التركية

مالك المشروع

ادارة توكي التابع لرئاسة الوزراء التركية

مالك المشروع

بناء سكني

نوعه

بناء سكني

نوعه

كانون ثاني-2007كانون اول 2007

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

شباط  - 2012اب 2012

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

98.327 m²

المساحة الكلية

41.207 m²

المساحة الكلية

بناء عدد /49شقة  3+1عدد / 588شقة  2+1عدد 7

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

بناء سكني عدد  20/320شقة 3+1/

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

كما يحتوي على جامع ومركز تجاري وحضانة اطفال ومواقف سيارات واماكن
لعب لألطفال ونظام تدفئة مستقل لكل منزل يحتوي المشروع على انظمة مراقبة
على مدار  24ساعة وعلى مساحات واسعة من الحدائق المنظمة والنوافير
والمسطحات الخضراء

تعريف مشروع المجمع

في قضاء ارجيش في مدينة فان تم انشاء هذه المباني للعائالت التي تضررت من
زلزال فان حيث يحتوي المشروع على  320شقة ومركز تجاري عدد  1و 156
مكان اقامة مؤقت وتم عمل تصميم وتنظيم للبيئة المحيطة من بنية تحتية وحدائق

تعريف مشروع المجمع

مجمع دوزجة السكني SEHA YAPI
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مشاريع التعهدات المنفذة
انامور توكي

مشاريع التعهدات المنفذة
كهرمان ماراش توكي

كهرمان ماراش
توكي

انامور توكي

مجمع كهرمان ماراش السكني-كراجاسو /كهرمان ماراش

اسم المشروع وموقعه

مجمع انامور السكني-انامور /مرسين

اسم المشروع وموقعه

ادارة توكي التابع لرئاسة الوزراء التركية

مالك المشروع

ادارة توكي التابع لرئاسة الوزراء التركية

مالك المشروع

بناء سكني

نوعه

بناء سكني

نوعه

ايار - 2011حزيران 2012

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

كانون ثاني  - 2007كانون ثاني 2008

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

65.540 m²

المساحة الكلية

92.526 m²

المساحة الكلية

بناء سكني عدد  35/732شقة 280/منها 2+1 450/ 1+1

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

بناء عدد / 16شقق سكنية  3+1و  2+1عدد 560

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

يوجد في المشروع  732شقة ومركز خدمي ومدرسة اولية من  24صف وجامع
وبنية تحتية كاملة وبيئة منظمة كما يوجد حراسة على مدار الساعة

تعريف مشروع المجمع

كما يحتوي على جامع ومركز تجاري وحضانة اطفال ومواقف سيارات واماكن
لعب لألطفال ونظام تدفئة مستقل لكل منزل يحتوي المشروع على انظمة مراقبة
على مدار  24ساعة وعلى مساحات واسعة من الحدائق المنظمة والنوافير
والمسطحات الخضراء كما يحتوي المشروع على مدرسة ثانوية

تعريف مشروع المجمع

مجمع كهرمان ماراش السكني SEHA YAPI
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مشاريع صحية
وتربوية منفذة

مشاريع صحية وتربوية منفذة
مدرسة ميرام توكي االبتدائية

مشاريع صحية وتربوية منفذة
جامع ميرام توكي

مدرسة ميرام توكي
االبتدائي

جامع ميرام توكي

جامع ميرام توكي -ميرام /كوني

اسم المشروع وموقعه

مدرسة ميرام توكي االبتدائية -ميرام /كونيا

اسم المشروع وموقعه

ادارة توكي التابع لرئاسة الوزراء التركية

مالك المشروع

ادارة توكي التابع لرئاسة الوزراء التركية

مالك المشروع

جامع

نوعه

مدرسة

نوعه

ايار  - 2010اب 2010

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

ايار 2010-اب 2010

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

848 m² + 848 m²

المساحة الكلية

6.065 m² + 6.065 m²

المساحة الكلية

تم انشاء هذا المبنى من قوالب االسمنت الجاهزة

تعريف مشروع المجمع

تم انشاء هذا المبنى بتقنية البناء الفوالذي واالسمنت المسلح

تعريف مشروع المجمع

مدرسة ميرام توكي االبتدائية SEHA YAPI
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مشاريع صحية وتربوية منفذة
مركز صحي ميرام توك

مشاريع صحية وتربوية منفذة
مؤسسات اللي التعليمية الخاصة

مؤسسات اللي التعليمية
الخاصة

مركز صحي ميرام توك

مؤسسات اللي للتعليم الخاص-ميرام /كوني

اسم المشروع وموقعه

مركز صحي ميرام توكي -ميرام /كوني

اسم المشروع وموقعه

مؤسسات اللي للتعليم الخاص

مالك المشروع

ادارة توكي التابع لرئاسة الوزراء التركية

مالك المشروع

مدرسة

نوعه

مركز صحي

نوعه

ايلول  - 2002تشرين ثاني 2003

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

ايار  - 2010اب 2010

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

4.5855m²

المساحة الكلية

1.696 m²

المساحة الكلية

تم تفصيل هذا المبنى الى مدرسة وصالة رياضية ومختبرات ومسرح ومركز
مؤتمرات ومطعم للطلبة

تعريف مشروع المجمع

تم انشاء هذا المبنى من قوالب االسمنت الجاهزة

تعريف مشروع المجمع

مؤسسات اللي للتعليم الخاص SEHA YAPI
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مشاريع
اقتصادية
وجتارية منفذة

مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة
مركز كولي بالزا لالعمال

مركز كولي بالزا
لالعمال

مركز كوال بالزا لألعمال سلجوكلو  -كونيا

اسم المشروع وموقعه

مركز اعمال

نوعه

اذار  - 2003نيسان 2007

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

26.153 m²

المساحة الكلية

طابق 42

عدد الطوابق والمحالت

سيارة مع مواقف مركز التسوق 1170

المواقف

يعتبر هذا المبنى من اعلى المباني في االناضول حيث يبلغ ارتفاعه  163.4ويوجد
في اخر طابق مطعم وتراس ذو اطاللة بانوراميه على مدينة كونيا ويوجد في طابق
المدخل  7محالت ومركز ضخم لألعمال عدد  2ويتسع مركز االعمال ومركز
التسوق ل  1170سيارة
وتم تشييد هذا المبنى حسب اعلى المواصفات والتكنولوجيا العالمية والمصاعد
العالية السرعة

تعريف المشروع

مركز كوال بالزا لألعمال SEHA YAPI
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مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة  /مركز كوال بالزا لألعمال

مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة • SEHA YAPI
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مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة
مركز كوال سيتة للتسوق

مركز كوال سيتة
للتسوق

مركز كوال سيتة للتسوق سلجوكلو  -كوني

اسم المشروع وموقعه

مركز تسوق وترفيه

نوعه

اذار  - 2003تشرين ثاني 2004

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

96.390 m²

المساحة الكلية

محل تجاري 140

عدد الطوابق والمحالت

سيارة مع مواقف مركز التسوق و 387موقف مفتوح 1170

المواقف

يوجد في هذا المركز  140محل تجاري وصاالت ترفيه ودور عرض االفالم
ومطاعم عالميه ويوجد مواقف سيارات مغلقة عدد  1170سيارة كما يوجد مواقف
مفتوحة  387سيارة وتم انشاء المبنى من مواد ذات تكنولوجيا عاليا من الفوالذ
واالسمنت والهياكل المعدنية

تعريف المشروع

مركز كوال سيتة للتسوق SEHA YAPI
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مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة  /مركز كوال سيتة للتسوق

مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة • SEHA YAPI
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مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة
مركز اريلي بارك سيتة للتسوق

مركز اريلي بارك سيتة
للتسوق

مركز اريلي بارك سيتة للتسوق اريلي  -كوني

اسم المشروع وموقعه

مركز تسوق وترفي

نوعه

تموز  - 2008اب 2009

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

23.274 m²

المساحة الكلية

محل تجاري 33

عدد الطوابق والمحالت

سيارة مع مواقف مركز التسوق و 304موقف مفتوح 200

المواقف

يوجد في هذا المركز  33محل تجاري وصاالت ترفيه ودكان عدد  6وسوبرماركت
عدد  1ودور عرض سينما عدد  5كما يوجد  14مطعم وجبات سريعة وملعب
لألطفال ويوجد مواقف سيارات مغلقة عدد  200سيارة كما يوجد مواقف مفتوحة
 304سيارة وتم انشاء المبنى من مواد ذات تكنولوجيا عاليا من الفوالذ واالسمنت
والهياكل المعدنية

تعريف المشروع

مركز اريلي بارك سيتة للتسوق SEHA YAPI
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مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة  /مركز اريلي بارك سيتة للتسوق

مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة • SEHA YAPI
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مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة
مركزاكسراي بارك سيتة للتسوق

مركزاكسراي
بارك سيتة للتسوق

مركزاكسراي بارك سيتة للتسوق المركز  -اكسراي

اسم المشروع وموقعه

مركز تسوق وترفيه

نوعه

اب  - 2006حزيران 2007

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

13.403 m²

المساحة الكلية

محل تجاري  4طوابق 40

عدد الطوابق والمحالت

225 ARAÇ

المواقف

يوجد في هذا المركز  40محل تجاري وصاالت ترفيه ودور عرض سينما عدد 3
كما يوجد مطاعم وجبات سريعة وملعب لألطفال ويوجد مواقف سيارات مفتوحة
 225سيارة وتم انشاء المبنى من مواد ذات تكنولوجيا عاليا من الفوالذ واالسمنت
والهياكل المعدنية

تعريف المشروع

مركزاكسراي بارك سيتة للتسوق SEHA YAPI

79

مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة • SEHA YAPI

78

مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة  /مركزاكسراي بارك سيتة للتسوق

مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة • SEHA YAPI
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مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة
مصنع سلفا لالغذية

مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة
مركز الخدمات اللوجستية لمراكز تسوق اديسسه

مصنع سلفا لالغذية

مركز الخدمات اللوجستية
لمراكز تسوق اديسسه

مركز الخدمات اللوجستية لمراكز تسوق اديسسه /كراتاي  -كونيا

اسم المشروع وموقعه

مصنع سلفا لالغذية سلجوكلو  -كوني

اسم المشروع وموقعه

مركز عام ومخازن وخدمات لوجستية

نوعه

مصنع معكرونة وسميد وطحين

نوعه

كانون اول  - 1997نيسان 2000

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

اذار  - 1992ايار 1993

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

12.100 m²

المساحة الكلية

15.300 m²

المساحة الكلية

100 ARAÇ

المواقف

50 ARAÇ

المواقف

تم انشاء هذا المصنع من قوالب االسمنت الجاهزة ويوجد مواقف سيارات عدد100

تعريف المشروع

تم انشاء هذا المصنع من قوالب االسمنت الجاهزة ويوجد مواقف سيارات عدد 50

تعريف المشروع

مركز الخدمات اللوجستية لمراكز تسوق اديسسه SEHA YAPI
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مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة
ايماش شركة مساهمة

مشاريع اقتصادية وتجارية منفذة
ايرنت بالزا

مبنى مصنع اماش
للمكائن

ايرنت بالزا

ايرنت بالزا  /كراتاي  -كونيا

اسم المشروع وموقعه

ايماش شركة مساهمة /سلجوكلو  -كوني

اسم المشروع وموقعه

معرض سيارات و خدمات سيارات

نوعه

مصنع لتصنيع المكائن

نوعه

حزيران  - 2008تشرين ثاني 2007

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

كانون ثاني  - 1998تشرين ثاني 1993

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

3.503 m²

المساحة الكلية

9.800 m²

المساحة الكلية

مواقف مغلقة + 72مفتوحة 72

المواقف

20 ARAÇ

المواقف

تم انشاء هذا المصنع من قوالب االسمنت الجاهزة والهياكل الفوالذية

تعريف المشروع

تم انشاء هذا المصنع من قوالب االسمنت الجاهزة ويوجد مواقف سيارات عدد20

تعريف المشروع

ايرنت بالزا SEHA YAPI
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مشاريع
قيد
العمل

مشاريع قيد العمل
مركز نشأت ارتاش الثقافي

مركز نشأت ارتاش
الثقافي

مركز نشأت ارتاش الثقافي /كيرشيهير

اسم المشروع وموقعه

مركز مؤتمرات

نوعه

اب  - 2015كانون ثاني 2013

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

20.568 m²

المساحة الكلية

يوجد متحف ومراسم ودكان تذكار وصفوف لتعليم الفنون ومسرح ومعرض
وتم انشاء المبنى من المعدن وقوالب االسمنت المحولة

تعريف المشروع

مركز نشأت ارتاش الثقافي SEHA YAPI
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العمل • SEHA YAPI
DEVAM
مشاريع قيد
EDEN PROJELER

88

مشاريع قيد العمل
فلل زاخو الجديده

فلل زاخو الجديده

اسم المشروع وموقعه

فلل زاخو الجديده  /شمال العراق
بناء سكني

نوعه

ايار  - 2015نيسان 2013

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

108.598 m²

المساحة الكلية
)عدد االبنية (الفلل

لقد تم االنتهاء من اعمال البناء ل  306فيال بدون تشطيب وقد بوشر في اعمال
التشطيبات واعمال الكهرباء واالعمال الميكانيكية والديكورات
وعند االنتهاء من هذا المشروع سيكون من ارقى وافخم المشاريع الحيوية المعيشية
 .في تلك المنطقة

تعريف مشروع المجمع

بناء عدد 306

فلل زاخو الجديده SEHA YAPI
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العمل • SEHA YAPI
DEVAM
مشاريع قيد
EDEN PROJELER
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مشاريع قيد العمل
مجمعات ميرام ديفان السكنية

مجمعات ميرام ديفان
السكنية

مجمعات ميرام ديفان السكنية/حي شاي باشي  -كوني

اسم المشروع وموقعه

بناء سكن

نوعه

اب  - 2015حزيران 2013

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

136.149 m²

المساحة الكلية

12 BLOK / 576 DAİRE / 2+1, 3+1, 4+1

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

يتم عمل هذا المشروع بالتعاون مع بلدية ميرام حيث الشقق متنوعة االحجام (4+1
و  3+1و  ) 2+1حيث تقوم شركة سيها بكافة االعمال لغاية تسليم المفتاح

تعريف مشروع المجمع

مجمعات ميرام ديفان السكنية SEHA YAPI
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العمل • SEHA YAPI
DEVAM
مشاريع قيد
EDEN PROJELER
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مشاريع قيد العمل
سيها بانورام

سيها بانوراما

سيها بانوراما  /سيلجوكلو  -كونيا منازل

اسم المشروع وموقعه

بناء سكن

نوعه

اب  - 2015اب 2013

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

17.639 m²

المساحة الكلية

10 BLOK / 130 ADET 4+1 , 7 ADET 3+1

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

من اجمل مشاريع شركة سيها حيث الحمام التركي وغرف البخار وحمامات السباحة
ومراكز اللياقة البدنية حيث روح الجيرة القديمة وروح الحداثة يلتقيان حيث الطرق
والتكنولوجيا الحديثة التي تجعل التوفير في الطاقة امرا ممكنا وممتعا وال ننسى
.المناظر المحيطة بالمشروع ومنظر المدينة الرائع

تعريف مشروع المجمع

سيها بانوراما SEHA YAPI
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العمل • SEHA YAPI
DEVAM
مشاريع قيد
EDEN PROJELER

94

مشاريع قيد العمل
مبنى مصنع اماش للمكائن

مبنى مصنع اماش
للمكائن

اسم المشروع وموقعه
نوعه
تاريخ بدء المشروع وانتهائه
المساحة الكلية
تعريف مشروع المجمع
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SEHA YAPI • مشاريع قيد العمل

iMAŞ MAKiNE YENi FABRiKA BiNASI - 3. ORG SAN. BÖL KONYA
DEĞiRMEN MAKiNELERi VE ŞERiTLi TESTERE TEZGAHLARI ÜRETiMi
EKİM 2014 - KASIM 2015
25.653m²
İhtiyaç duyacağı elektrik enerjisini de üretebilir altyapı ile çelik
konstrüksiyon olarak inşa edilecektir.
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SEHA YAPI iMAŞ MAKiNE YENi FABRiKA BiNASI

مشاريع قيد العمل
مجمع كيرشيهير توكي

مشاريع قيد العمل
مجمع كونيا يازير توكي

مجمع كيرشيهير
توكي

مجمع كونيا يازير
توكي

مجمع كونيا يازير توكي /يازير-سلجوكلو

اسم المشروع وموقعه

مجمع كيرشيهير توكي /كير شيهير

اسم المشروع وموقعه

ادارة توكي التابع لرئاسة الوزراء التركية

مالك المشروع

ادارة توكي التابع لرئاسة الوزراء التركية

مالك المشروع

بناء سكن

نوعه

بناء سكن

نوعه

كانون اول  - 2014ايار 2013

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

حزيران  - 2015اب 2012

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

88.090 m²

المساحة الكلية

117.502 m²

المساحة الكلية

بناء عدد  21يوجد بها  672شقة  352شقة  320 2+1شقة 3+1

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

بناء عدد  29يوجد بها  732شق  144شقة  616 2+1شقة 3+1

عدد المجمعات وعدد الشقق وشكل الشقق

يوجد في المشروع  672شقة تم انشائها بطريقة االسمنت المقولب ويوجد نوعان
من الشقق  3+1و 2+1وتم اكمال البنية التحتية والبيئية للمشروع

تعريف المشروع

يوجد في المشروع  760شقة وجامع ومدرسة ابتدائية وتم انشائها بطريقة االسمنت
المقولب

تعريف المشروع

مجمع كونيا يازير توكي SEHA YAPI
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مصنع شيليك
للتعدين
واملقاوالت

مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت
تصنيع المباني والجدران الجاهزة

انتاج العناصر الهيكليه
الجاهزة

بعض المشاريع يكون فيها الفضاءات كبيرة جدا واذ ما تم البناء بالطرق التقليدية
فإنها تكون مكلفة للغاية لذا نلجأ لألقفاص الفضائية حسب لغة عالم االنشاءات ويكون
معدني ولكنه مكلف جدا اما اذا كانت القياسات المعمارية اصغر فيفضل استعمال النظم
الجاهزة في البناء كالجدران واالساسات واالسمنت المقولب الجاهز واالدراج الجاهزة
حيث يتم تجهيزها في معامل شركة سيها ونقلها الى الموقع المراد اعماره ومن ثم
تتم عمليات التركيب بكل سهوله وبزمن قياسي وحسب المواصفات المطلوبة وبتقنية
عالية جدا وبأسعار مناسبة جدا وال يجب ان ننسى ان االسمنت المقولب الجاهز معناه
.اختصار بالوقت وبالجهد وبالمال والحصول على اعلى المواصفات

تصنيع المباني والجدران الجاهزة SEHA YAPI
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مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت
اإلنشاءات الفوالذية

اإلنشاءات الفوالذية

ان استعمال الهياكل الفوالذية اصبح شائعا واصبحت شركة سيها رائدة في هذا
المجال حيث اصبحت تستعمل إلقامة المصانع والحضائر والمخازن والصاالت
الرياضية والهناجر الكبيرة حيث ان الهياكل مقاومة وكما اسلفنا للزالزل وانها مواد
صديقة للبيئة وسهلة النقل والتركيب وخواصها الميكانيكية تساعدنا على تركيبها
.بوقت قصير
يوجد نوعان من هذه الهياكل الثقيل والخفيف
الثقيل منها مناسب إلنشاء المصانع مثال والخفيف إلنشاء المخازن مثال وال يجب
ان ننسى انه ممكن لنا ان نصمم الشكل الذي نريده في هذه المباني الفوالذية فتظهر
.اكثر جمالية وابداع
وبهذا المصنع المقدر ب  15000متر مربع فان شركة سيها اصبحت عالمية ولديها
مشاريع في انحاء العالم ومشاريعها من االلف الى الياء

بناء الحديد والمعادن SEHA YAPI

105

عندما بدأت شركة سيها باإلنشاءات باستعمال الهياكل الفوالذية كان االنتاج لسد
احتياجات الشركة اما االن فقد اصبحت الشركة تملك معمال لإلنتاج بمساحة خارجية
قدرها  15000متر مربع ومساحة داخلية قدرها  2750متر مربع وخدماتها اصبحت
على مستوى محترف
واما عن مزايا الهياكل الفوالذية في اإلنشاءات فأنها خفيفة الوزن لذا فان تأثرها
بالزالزل قليل جدا ومتانتها تجعل عملية تركيبها يحتاج وقت اقل وتكلفة اقل من
 .ناحية العمالة
وممكن عمل تصاميم في البناء اكثر جمالية واحترافية من االسمنت وال يجب ان
.ننسى انها مواد صديقة للبيئة ويمكن اعادة تدويرها دائما

مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت • SEHA YAPI
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مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت
مزرعة اورفاتيجام لالبقار بحجم  3000رأس

مشروع مزرعة وحضائر
ابقار تيجيم في مدينة اورفة
منطقة جيالن بينار والمقدرة
ب  3000رأس ابقار تسمين
شانلي اورفه

اسم المشروع وموقعه

ايار  - 2013شباط 2013

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

تسمين عجول

نوعه

بالطن600

المجموع

)91.000 m² (BRÜT

المساحة الكلية

الحضائر تتكون من عرض 15م وطول 70م وارتفاع 15م

تعريف المشروع

مزرعة اورفاتيجام لالبقار بحجم  3000رأس SEHA YAPI
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مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت
غرفة تجارة كونيا  /موقع المعرض الدولي

غرفة تجارة كونيا /
موقع المعرض الدولي

موقع المعرض الدولي في مدينة كونيا  /طريق اكسراي  /كونيا

اسم المشروع وموقعه

اضافة  4صاالت جديدة الى المعرض الدولي

نوعه

اذار / 2014كانون اول 2013

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

45.000 m²

المساحة الكلية

تم اضافة اربع قاعات بطريفة البناء الجاهز بمساحة  12500متر مربع لكل قاعة
تقريبا

تعريف المشروع

المعرض الدولي التابع لغرفة تجارة كونيا SEHA YAPI
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والمقاوالت • SEHA YAPI
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 ve OTOMASYONمصنع شيليك للتعدين
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مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت
مصنع سلفا للسميد بقدرة  250طن

مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت
مصنع فاليومرا للطحين بقدرة  500طن

مصنع سلفا للسميد بقدرة
 250طن

مصنع فاليومرا للطحين
بقدرة  500طن

مصنع فاليومرا للطحين بقدرة  500طن /ابيدجان /نيجيريا

اسم المشروع وموقعه

مصنع سلفا للسميد بقدرة  250طن /كونيا

اسم المشروع وموقعه

نيسان  - 2011حزيران 2010

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

ايار  - 2010كانون ثاني 2010

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

مصنع طحي

نوعه

مصنع سميد

نوعه

طن 750

لمجموع

طن 350

لمجموع

قائم )8.250 m² (BRÜT

المساحة الكلية

قائم )3.600 m² (BRÜT

المساحة الكلية

البناء مصمم من ستة طوابق فوالذية وبشكل متناسق مع عمل المصنع من انتاج
وتعبئة وتبلغ انتاجية المصنع  500طن من الطحين

تعريف المشروع

البناء مصمم من اربع طوابق فوالذية وبشكل متناسق مع عمل المصنع من انتاج
وتعبئة وتبلغ انتاجية المصنع  250طن من السميد

تعريف المشروع

مصنع فاليومرا للطحين بقدرة  500طن SEHA YAPI

111

مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت • SEHA YAPI

110

مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت
مصنع طحين الذرة في زامبي

مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت
مصنع طحين في باروغواي

مصنع طحين الذرة
في زامبي

مصنع طحين في
باروغواي

مصنع باراغواي للطحين  /براغواي

اسم المشروع وموقعه

مصنع زامبيا لطحين الذرة  /زامبيا

اسم المشروع وموقعه

ايلول  - 2010حزيران 2010

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

نيسان  - 2011كانون ثاني 2011

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

مصنع طحي

نوعه

مصنع طحين ذرة

نوعه

طن 180 TON

المجموع بالطن

طن 80

المجموع بالطن

قائم )1.600 m² (BRÜT

المساحة الكلية

البناء مصمم طوابق فوالذية وبشكل متناسق مع عمل المصنع من انتاج وتعبئة وتبلغ
انتاجية المصنع  300طن من الطحين يوميا

تعريف المشروع

قائم )600 m² (BRÜT
البناء مصمم طوابق فوالذية وبشكل متناسق مع عمل المصنع من انتاج وتعبئة وتبلغ
انتاجية المصنع  150طن من الطحين

المساحة الكلية

مصنع طحين في باروغواي SEHA YAPI
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تعريف المشروع
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مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت
مبنى االدارة لشركة سيها

مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت
مصنع طحين في الجزائر

مبنى االدارة لشركة
سيها

مصنع طحين في
الجزائر

مصنع الجزائر للطحين /الجزائر

اسم المشروع وموقعه

مبنى ادارة معامل شركة سيها  /كوني

اسم المشروع وموقعه

تشرين اول  - 2011كانون ثاني 2011

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

اب  - 2011حزيران 2011

تاريخ بدء المشروع وانتهائه

مصنع طحين

نوعه

مبنى ادارة

نوعه

طن 300

المجموع بالطن

طن 60

المجموع بالطن

قائم )5000 m² (BRÜT

المساحة الكلية

قائم )250 m² (BRÜT

المساحة الكلية

البناء مصمم طوابق فوالذية وبشكل متناسق مع عمل المصنع من انتاج وتعبئة وتبلغ
انتاجية المصنع  150طن من الطحين يومي

تعريف المشروع

تم انشاء مبنى ادارة المعامل في عام  2011اتسهل العمليات اللوجستية والبري
فآبرك في الشركة

تعريف المشروع

مصنع طحين في الجزائر SEHA YAPI
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مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت
مزرعة كونيا تيجام لالبقار بحجم  2000رأس

مصنع شيليك للتعدين والمقاوالت
مخازن البطاطا لشركة كونيا شكر بسيدي بي

مزرعة كونيا تيجام
لالبقار بحجم  2000رأس

مخازن البطاطا
لشركة كونيا
شكر بسيدي بي

مخزن بطاطا لشركة كونيا شكر/سيدي بي

اسم المشروع وموقعه

مزرعة كونيا تيجام لالبقار وتسمين العجول  /سراي اونو

اسم المشروع وموقعه

تشرين اول / 2012تموز 2012
مخزن

تاريخ بدء المشروع وانتهائه
نوعه

كانون ثاني / 2013تشرين ثاني 2012
تسمين عجول

تاريخ بدء المشروع وانتهائه
نوعه

طن 800

المجموع بالطن

طن 500

المجموع بالطن

قائم )13.000 m² (BRÜT

المساحة الكلية

قائم )11.000 m² (BRÜT

المساحة الكلية

المخازن تتكون من عرض  45م وطول  105م وارتفاع  10م

تعريف المشروع

الحضائر تتكون من عرض  28م وطول  130م وارتفاع  11م

تعريف المشروع

مخازن البطاطا لشركة كونيا شكر بسيدي بي SEHA YAPI
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